
Duiken 

Wintersport 

Genieten 

Vissen 

In samenwerking met 

Wie zijn we, wat doen we 

De L.A. Norwegian Club vzw is een socioculturele 

organisatie die zich al meer dan twintig jaar toelegt 

op het verspreiden van de Noorwegen-microbe. 

We stellen graag onze jarenlange ervaring en kennis 

ter beschikking om samen met u een oplossing op 

maat te zoeken die voldoet aan uw specifieke wen-

sen.  

Tevens organiseren we op vraag van onze leden een 

aantal volledig verzorgde vis-, duik– en wintertrips  

volgens ons clubconcept: 

 12 - daagse trips (zie jaarprogramma) 

 Berekend op basis van minimum 6 deelnemers 

 Bijna alle trips zijn volledig verzorgd 

 Variërende bestemmingen 

 Opstapplaatsen in België en Nederland 

 Alle accommodatie voor zowel vissers als 

duikers (vriezers,  stroomgenerator, adem-

luchtcompressor,...) 

 Alle overtochten met avond- en ontbijtbuffet 

inbegrepen. 

 NoGo Tempo reisannulatieverzekering (€35,00) 

in optie via de L.A. Norwegian Club te beko-

men. 

 

Voor een veilig vervoer beschikken we over com-
fortabele minibussen (Mercedes Sprinter/Peugeot 
Boxer), eventueel met aanhanger; gebruiksklaar, 

met of zonder chauffeur (Rijbewijs B volstaat!). 

Voor meer informatie contacteer de organisatie of 

bezoek alvast de website: 

www.north-rent.be 

Maatschappelijke zetel: 

                     Dr De  Brabanderelaan 8 

                     2960 Sint Lenaarts 

                     België 

                     Tel+Fax: 0032(0)3/313.81.88 

                     e-mail: ludo.antonise@telenet.be 

Contactpersonen: 

Voorzitter     Antonise Ludo 

                     GSM: 0032(0)475/86.83.40 

                     e-mail: ludo.antonise@telenet.be 

 

 Secretariaat  Antonise Tom - Seerden Sofie 

          Vaartstraat 159 - 2520 Ranst 

                     België 

                     GSM: 0032(0)486/66.68.79 

                     Tel:  0032(0)3/899.08.06 

                     e-mail : tomantonise@skynet.be 

Contact Nederland 

         Emiel Van Wingerden 

                    GSM: 0031(0)6/23.64.05.09 

 Info duiken  Saman Dirk 

         GSM: 0032(0)475/26.79.20 

        Patrick Schrijvers 

          GSM: 0032(0)485/60.81.08 

Info vissen   Franck Gustaaf 

          GSM: 0032(0)476/76.15.53 

                   De Telder Ivo 

          GSM: 0032(0)479/39.53.64 

        Philippe Verleysen 

          GSM: 0032(0)476/58.69.98  

        Rudi Pintjens 

          GSM: 0032(0)485/80.28.51 

 

Voor meer info... 
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PROGRAMMA 2017 Hoe inschrijven? 

Indien u wil deelnemen aan onze trips, bezorg ons dan 

volgende gegevens: naam, voornaam, adres (+land), 

telnr, e-mailadres, geboortedatum van elke deelnemer 

en de door u gekozen bestemming.  

U bent ingeschreven na ontvangst van uw gegevens en 

het storten van het vooropgestelde voorschot en lid-

geld op een van volgende rekeningen: 

Voor België:         IBAN: BE38 0350 9516 0172  

      BIC: GEBABEBB 

Voor Nederland:   IBAN: NL68 RABO 0170 6327 92  

      BIC: RABONL2U  

De algemene deelnemingsvoorwaarden worden bij in-

schrijving bezorgd. 

Bezoek ons: Elke laatste dinsdag van de maand 

organiseren wij een clubavond, het “treffen” genaamd. 

Iedereen is hier steeds welkom om onze club en activi-

teiten beter te leren kennen.  

Locatie: Kloosterakkerweg 3,2960 Sint Lenaarts (onze 

stelplaats) 

We zijn aanwezig op meerdere vakbeurzen voor vissers 

en duikers in België en Nederland, waar we u met raad 

en daad bijstaan op onze infostand. 

 

Neem een kijkje op onze websites 

www.lanorwegianclub.be 

www.north-rent.be 

facebook.com/LANorwegianClub 

Of bel ons 0032(0)475/86.83.40 

webmaster: filip.thollebeke@gmail.com 

Rjukan 

Wintersport - Sneeuwpret - Familievakantie 

Van oud naar nieuw in de sneeuw! 

25/12/2017 - 03/01/2018 : €1210,00 

Verplaatsing & Chalet inbegrepen 

Self-catering 

Skipass en/of materiaalhuur zijn niet inbegrepen 

Sørøya 

Bessaker 

Vissen - Duiken - ... 

Bessaker1:  08/03/2017 - 19/03/2017 : €1685,00 

Bessaker2:  22/03/2017 - 02/04/2017 : €1685,00 

Bessaker3:  05/04/2017 - 16/04/2017 : €1700,00 

Bessaker4:  10/05/2017 - 21/05/2017 : €1700,00 

Op basis van 6 deelnemers 

Volledig verzorgd clubconcept 

Visbegeleiding of kotter mogelijk 

Suppl. 1 overnachting + ontbijt in Hotel Auerhahn: €85,00 

Kvisterø Camping 

    Vissen - Duiken - ... 

Trip1: 13/09/2017 - 24/09/2017 : €1685,00 

Trip2: 27/09/2017 - 08/10/2017 : €1685,00 

Combi: 13/09/2017 - 08/10/2017 : €3370,00 

Op basis van 6 deelnemers 

Volledig verzorgd clubconcept 

Suppl. 1 overnachting + ontbijt in Hotel Auerhahn: €85,00 

Op aanvraag - Leka 

Vissen - Duiken - ... 

Op basis van 6 deelnemers 

Volledig verzorgd clubconcept 

 

 Verder zijn alle gangbare locaties en andere 
gans het jaar door mogelijk, in functie van be-
schikbaarheid van chalets, bootjes, overtochten 
en vervoer. 

 Prijzen op basis van min 6 deelnemers (tenzij 
anders vermeld) waarin een aantal vrijwillige 
clubdiensten vervat zijn zoals: vervoer met 
chauffeur en catering 

 Langere periode mogelijk op aanvraag 

 Lid zijn van de L.A. Norwegian Club vzw is 
veplicht bij deelname. 

op aanvraag 


